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Boże Narodzenie to okazja,
do przesłania najserdeczniejszych życzeń
miłości, dobroci i pokoju.
Niech przy żywicznym zapachu choinki
upłyną piękne chwile Wigilii
ze wspólnie śpiewaną kolędą,
z upragnionymi gośćmi przy stole
w rodzinnym, pełnym radości gronie,
a Nowy 2013 Rok niechaj niesie ze sobą
szczęście, nadzieję i pomyślność.

Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel

Czeka nas
cyfrowa rewolucja
- informacja
na stronie 2



L U B I C Z

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

JUŻ 19 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW
W GMINIE LUBICZ
Wg informacji Urzędu Stanu
Cywilnego w pierwszych dniach
grudnia liczba mieszkańców gminy Lubicz przekroczyła granicę
19 tysięcy.
Przypomnijmy, że 1978 roku
mieszkało tu 10 970 osób. Aż do
końca lat osiemdziesiątych liczba ta
była w miarę stabilna. Szybki przyrost liczby mieszkańców rozpoczął
się od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, wraz z rozlewaniem się
przedmieść Torunia na teren okolicznych wsi.
Już w 1995 roku w gminie Lubicz mieszkało 13 tys. osób. Jednak
najbardziej burzliwy wzrost demograficzny przeżyła ona w okresie od
roku 2000 do 2008. Wtedy to w zaledwie 8 lat osiedliło się tu aż 5 tys.
osób. Od 2009 roku wzrost ten wyhamował, jednakże dalej społeczność lubicka powiększa się w tempie
ok. 300-400 osób rocznie.
Obecnie - licząc 19 tysięcy mieszkańców – gmina Lubicz należy do

najludniejszych gmin wiejskich regionu.
Największe miejscowości gminy trudno nazwać wsiami – ich liczba mieszkańców, jak i układ urbanistyczny, struktura zatrudnienia są
typowe raczej dla przedmieść. Wsie
takie jak Lubicz Górny, czy Lubicz
Dolny dawno przekroczyły liczbę 3
tysięcy mieszkańców, zaś w Grębocinie i Złotorii – 2,5 tys.
Ciekawostką jest fakt, że łączące
się w zasadzie w jedno osiedle miejscowości Lubicz Górny, Lubicz
Dolny oraz Krobia zamieszkuje
obecnie razem ponad 8,4 tysiąca
osób. Gwoli porównania – tyle mieszkańców liczy na przykład Janikowo, Olsztynek, Żuromin, Pelplin,
czy Połczyn Zdrój.
Dla władz gminy to olbrzymie
wyzwanie. Silna urbanizacja to
ogromne koszty budowy infrastruktury służącej mieszkańcom oraz
istniejącym tu firmom, punktom
usługowym i handlowym.

GMINA LUBICZ
W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Mikołaj odwiedził uczniów w Lubiczu Dolnym

Przed nami Święta Bożego
Narodzenia.
Jak co roku od początku grudnia
wyczuć można szczególną atmosferę świątecznych przygotowań i choć
aura przeplata krajobrazy zimowe
z jesiennymi to nie ma wątpliwości,
że już niedługo zasiądziemy przy
wigilijnych stołach.
Pierwszym zwiastunem Świąt,
wyczekiwanym szczególnie przez
najmłodszych, są Mikołajki. Dzieci
z całej gminy wypatrują w tym dniu
specjalnego gościa w charakterystycznym czerwonym stroju, z długą
siwą brodą, który pojawia się z workiem pełnym słodyczy sprawiając
wszystkim dużo radości. Nie inaczej było w tym roku. 6 grudnia przy
pięknej zimowej pogodzie uczniowie ze wszystkich szkół cieszyli się
z obecności Świętych Mikołajów,

którzy obdarowali ich smakołykami
i towarzyszyli we wspólnej zabawie.
Spotkania Mikołajkowe odbyły
się także w wielu świetlicach wiejskich, w których całe rodziny śpiewały kolędy, przygotowywały świąteczne potrawy i choinkowe ozdoby.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym przy asyście
pracowników Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej przystroili bombkami i innymi
własnoręcznie zrobionymi ozdobami choinkę stojącą na skwerku między ulicami Lipnowską i Warszawską w Lubiczu Górnym. Ozdoby
zauważyć można także w przydomowych ogródkach, na fasadach
budynków i w oknach domów i mieszkań. Czas Świąt to szczególny
okres. Cieszmy się nim jak najlepiej
potrafimy.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W miesiącu listopadzie radni
obradowali trzykrotnie.
23 listopada na posiedzeniu
Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, obecne
były delegacje samorządów uczniowskich ze wszystkich szkół z terenu
gminy Lubicz. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na stronie 4.
W dniu 23 listopada obradowały
również Komisje Połączone, na których omówiono projekty uchwał
oraz sprawy bieżące.
W dniu 30 listopada odbyła się
sesja, w której uczestniczył również
nowo powołany komendant Komisariatu Policji w Lubiczu nadkomisarz - Ireneusz Lewandowski oraz
zastępca komendanta Marian Gajewski. Na sesji podjęto m.in:
uchwałę w sprawie ustalenia stawki
opłat za gospodarowanie odpadami
komu-nalnymi na terenie gminy
Lubicz, w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Lubicz i zagospo-

darowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu
w miejscowości Lubicz Dolny,
w sprawie nadania nazwy ulicy
„Wakacyjna” w miejscowości Złotoria, w sprawie przyjęcia Programu
współpracy gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2013 r., w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Lubicz
na 2012 rok.
Kolejną sesję Rady Gminy Lubicz zaplanowano na 28 grudnia br.

JANUSZ DRAPAŁA

Janusz Drapała wśród swoich rzeźb

Kontynuując cykl przedstawiający mieszkańców gminy Lubicz mających ciekawe pasje i zainteresowania, przedstawiamy
sylwetkę pana Janusza Drapały,
mieszkańca Lubicza Dolnego.
Pan Janusz, na co dzień nauczyciel historii w Gimnazjum w Dobrzejewicach, w wolnych chwilach
zamienia historyczne podręczniki
na dłuto i w kawałkach lipowego
drewna rzeźbi ciekawe i oryginalne
w formie rzeźby.
Zainteresowanie sztuką pojawiło się u pana Janusza już w dzieciństwie. W miejscowości Reszel,
w której się urodził od zawsze obecni byli artyści, często organizowano

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY
W związku z częstymi zapy- - dokładny opis powstałej szkody
taniami mieszkańców w sprawie
(czy szkoda dotyczy ściętych,
szkód wyrządzanych przez bobry
uszkodzonych drzew, krzewów,
informujemy o procedurach
nor bobrowych, zalanych grunzwiązanych z możliwością uzytów);
skania odszkodowania za wyrzą- - szkody opisane przez wnioskodzone szkody.
dawcę powinny być zlokalizoSkarb Państwa w imieniu któwane na terenie należącym do
rego działa Regionalny Dyrektor
wnioskodawcy;
Ochrony Środowiska odpowiada za 2. Załączniki:
szkody wyrządzone przez bobry
- aktualny odpis z księgi wieczysw gospodarstwie rolnym, leśnym
tej (sąd rejonowy lub portal inlub rybackim. Odpowiedzialność
ternetowy Centralnej Bazy
o której mowa wyżej nie obejmuje
Danych Ksiąg Wieczystych
utraconych korzyści. Aby uzyskać
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/
odszkodowanie należy złożyć do
pdcbdkw.html) z nr działki lub
Regionalnego Dyrektora Ochrony
działek na których powstała
Środowiska wniosek wraz z załąszkoda;
cznikami.
- aktualny wypis z rejestru gruntu
(Starostwo Powiatowe);
1. Zawartość wniosku:
- aktualna kopia mapki geodezyj- pełne dane poszkodowanegon
nej z zaznaczonym miejscem
(imię, nazwisko, adres zamiepowstałej szkody (Starostwo
szkania, numer telefonu kontaPowiatowe);
ktowego;

CZEKA NAS CYFROWA
REWOLUCJA
Zamiana sposobu nadawania telewizji z analogowego na
cyfrowy uwarunkowana jest
postanowieniami Regionalnej
Konferencji Radiokomunikacyjnej, do której należy Polska.
Ostatecznym terminem zaprzestania emisji analogowych
jest 17 czerwca 2015 r. Nieprzekraczalny termin zaprzestania
rozpowszechniania w sposób
rozsiewczy analogowych programów telewizyjnych upływa 31
lipca 2013 r. Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne
nie są zdolne do odbioru emisji
cyfrowych. Dlatego odbiór emisji
cyfrowych wiąże się z koniecznością zastosowania jednego
z dwóch rozwiązań:
1) dołączenie do analogowego
odbiornika telewizyjnego
odpowiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego zwanego
set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem.
2) wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez

np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod
względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego (iDTV).
Jako wstępne kryterium oceny przydatności aktualnie używanej instalacji antenowej może
posłużyć ocena jakości odbioru
TVP2, a zwłaszcza teletekstu:
strona 791. Data wyłączenia emisji analogowej na terenie gminy
Lubicz przewidywana jest na 20
maja 2013 r. Więcej informacji
uzskać można na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl
lun pod nr bezpłatnej infolinii:
800 007 788

wystawy i jarmarki ze sztuką regionalną. To wszystko sprawiło, że
nasz bohater sam złapał bakcyla
rzeźbiarstwa.
Tematyka prac pana Janusza jest
bardzo różna. Ważną częścią jego
twórczości jest rzeźba sakralna –
postaci Chrystusa, Madonny, także
scenki rodzajowe i szopki. Istotną
inspiracją jest także ludyczność
i codzienne życie wiejskie. Spod
dłuta naszego rzeźbiarza-hobbysty
wychodzą niekiedy całe serie
spójnych tematycznie rzeźb. Nie tak
dawno były to anioły, ostatnio bardzo ciekawe figurki przedstawiające ptaki. To co mnie wyróżnia, to
kolorystyka, mało kto maluje swoje
rzeźby tak bogatą paletą barw –
dodaje pan Janusz.
Nasz bohater współpracuje na
stałe z wieloma instytucjami kulturalnymi w regionie, dzięki czemu
jego twórczość obecna jest na
różnego rodzaju wystawach i w galeriach sztuki. Warto tu wspomnieć
o toruńskim Muzeum Etnograficznym oraz galerii sztuki mieszczącej
się przy ul. Kopernika w Toruniu,

w których rzeźby pana Janusza pojawiają się regularnie.
Pan Drapała jest też członkiem
Bydgoskiego Towarzystwa Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych. Bierze także udział w wielu
cyklicznych wystawach i imprezach, przy okazji których prezentuje
swoje rzeźby, jest to m.in. Festiwal
Twórczości Ludowej im. Edwarda
Nowaka, organizowany co roku
w maju w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Istotny jest również przegląd Twórczości Amatorskiej Powiatu Toruńskiego w Skłudzewie.
Pan Janusz co roku wspomaga
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Lubiczu, Dobrzejewicach
i Czernikowie. Duża część kolekcji
obecna jest w domach rodziny, przyjaciół i znajomych rzeźbiarza,
których chętnie obdarowuje swoimi
rzeźbami.
Nasz bohater podkreśla, że jego
twórczość to hobby i tak to traktuje.
Każdy ma swój sposób na odpoczynek i odreagowanie codziennych stresów – mój to rzeźbiarstwo –
dodaje na zakończenie.

INFORMACJE O NADCHODZĄCYCH
WYDARZENIACH NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY LUBICZ

- może być dołączona dokumentacja fotograficzna wyrządzoInformujemy, że na stro- wających się na terenie gminy
nych szkód sporządzona przez
nie Urzędu Gminy Lubicz Lubicz.
wnioskodawcę (nie jest wyma(www.lubicz.pl), utworzona została
Zachęcamy Państwa do przegane);
nowa podstrona pt. „NADCHO- syłania informacji odnośnie orga- aktualne oświadczenie poszkoDZĄCE WYDARZENIA”.
nizowanych w Państwa miejscodowanego stwierdzające, że
Element ten jest widoczny wościach wydarzeniach kulturalszkoda powstała na gruntach
w lewym górnym rogu strony nad nych, sportowych czy społeczgdzie prowadzona jest gospolistą zakładek. Jest to podstrona, nych. Informacje prosimy przedarka rolna, leśna lub rybacka;
która informować będzie o nad- s y ł a ć n a a d r e s m a i l o w y :
- w przypadku osób które dzierżachodzących wydarzeniach odby- asystent@lubicz.pl
wią grunty, na których powstała
szkoda - stosowna umowa dzierNOWY SYSTEM INFORMACJI
żawy oraz aktualne pisemne potwierdzenie właściciela gruntu,
O ZAGROŻENIACH I SYTUACJACH
który wydzierżawia;
WYJĄTKOWYCH
- w sytuacji gdy szkoda powstała
w gospodarce leśnej, do wnioJak już informowaliśmy, na (usługa jest bezpłatna).
sku należy dołączyć również
stronie
internetowej Urzędu Gminy
Wypełniony i podpisany foropis taksacyjny z uproszczoLubicz
umieszczony
jest
formularz,
mularz
należy dostarczyć do biura
nego planu urządzenia lasu
który
pozwala
na
zgłoszenie
swopodawczego
w Urzędzie Gminy
(starostwo powiatowe);
jego numeru telefonu komórkowe- Lubicz (pokój nr 9 na parterze).
Można również wysłać SMS
Po przyjęciu wniosku przez Re- go do systemu, który drogą sms-ową
informował
będzie
użytkowników
o
o
treści:
IMIĘ NAZWISKO MIEJgionalnego Dyrektora Ochrony Śrozagrożeniach
pogodowych,
brakach
SCOWOŚĆ
na numer 607 887 233
dowiska, przeprowadzane są oglęw
dostawach
wody
lub
prądu,
utru(opłata
wg
cennika
Państwa opedziny mające na celu zweryfikowadnieniach
komunikacyjnych
i
inratora).
nie powstałych szkód i ich policzenie (pracownicy RDOŚ nie wyko- nych sytuacjach wyjątkowych
nują oszacowania).
Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez
uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego
na drodze przetargu (rzeczoznawca
nie jest pracownikiem RDOŚ i nie
pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas przeprowadzania
oszacowania). Po ustaleniu kwoty
zaistniałej szkody wskazanej w operacie szacunkowym wykonanym
przez rzeczoznawcę, następuje wypłata odszkodowań przez RDOŚ
w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.
Wnioskodawca może składać
kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo,
że poprzedni wniosek zakończył się
wypłatą odszkodowania. Wówczas
brane są pod uwagę szkody które
powstały od dnia w którym był rzeczoznawca. Cała procedura zaczyna
się od nowa, czyli do kolejnego
wniosku należy również dołączyć
aktualne załączniki wymienione
wyżej.

INFORMACJA OD AGENCJI
RYNKU ROLNEGO
Agencja Rynku Rolnego
przypomina, że od 15 lipca
2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
można nabywać i zużywać do
siewu/ sadzenia materiał siewny
kategorii elitarny lub kwalifikowany:
- zbóż ozimych,
- zbóż jarych,
- roślin strączkowych,
- ziemniaka,
- mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka), który zostanie objęty dopłatą w 2013 r.
Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub
rolników wpisanych do rejestrów
prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nabywca materiału siewnego
powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze
zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria
lub stopień kwalifikacji, numer
partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.
Wnioski o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
będzie można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.
Wnioski można składać
w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Bydgoszczy,
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej.
Data nadania przesyłki pocztowej
stanowi jednocześnie datę złożenia wniosku.
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DO KOŃCA GRUDNIA BR. POWSTANIE STRATEGIA
ROZWOJU GMINY LUBICZ NA LATA 2013-2020
środowiska, zagrożenia powodziowe.

Podczas dyskusji nad strategią rozwoju

Urząd Gminy Lubicz przystąpił do prac nad strategią rozwoju
gminy Lubicz na lata 2013-2020.
Przygotowaniem dokumentu
zajmuje się toruńska firma DORFIN. W październiku i listopadzie
br. przygotowano diagnozę sytuacji
w gminie, na którą złożyły się informacje z jednostek podległych Wójtowi, oraz dane statystyczne uzyskane w GUS i innych jednostkach
zewnętrznych.
Prace nad założeniami strategicznymi rozwoju do 2020 roku mają
charakter oddolny. Ponad pięćdziesięciu reprezentantów różnych środowisk społecznych oraz pracowników urzędu uczestniczyło w pierwszym spotkaniu, które odbyło się

14 listopada br. Prace przebiegały
w trzech zespołach:
- „Przedsiębiorczość”, obejmujący tematykę taką, jak: handel,
usługi, produkcja, rolnictwo, turystyka, tereny inwestycyjne,
promocja przedsiębiorczości,
- „Społeczeństwo”, którego zakres tematyczny objął: sprawy
społeczne, oświata, organizacje
pozarządowe, kultura, sport, demografia, dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo publiczne,
- „Infrastruktura”, gdzie dyskutowano na następujące tematy:
kanalizacja, wodociągi, drogi,
energetyka, transport publiczny,
sieci teleinformatyczne, odnawialne źródła energii, ochrona

Na pierwszym spotkaniu przygotowano analizę SWOT gminy
oraz wypracowano zestaw podstawowych wyzwań i problemów do
rozwiązania do 2020 roku. Zespoły
ponownie spotkały się 21 listopada
br., aby tym razem wypracować listę
priorytetowych zadań, które zostaną
wpisane do strategii jako zasadnicze
cele rozwoju gminy Lubicz na najbliższych 8 lat.
W drugiej połowie grudnia firma
DORFIN przedstawi uczestnikom
prac nad strategią szkic dokumentu.
Strategia Rozwoju Gminy Lubicz
na lata 2013-2020 będzie najważniejszym dokumentem kierunkującym zamierzenia inwestycyjne samorządu i jego jednostek organizacyjnych.
Warto podkreślić, że bez strategii gmina nie mogłaby starać się
o dofinansowanie przy realizacji
projektów infrastrukturalnych oraz
projektów o charakterze „miękkim”
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŚWIETLICE W GMINIE LUBICZ

Dzieci podczas zajęć plastycznych

Świetlica wiejska to miejsce,
wokół którego toczy się kulturalne i społeczne życie mieszkańców
wsi.
Organizuje się tam uroczystości
z okazji Dnia Dziecka czy Dnia Kobiet, jak również oficjalne uroczystości gminne. Regularnie ze świetlic korzystają Kluby Seniora, Sto-

warzyszenia oraz Koła Gospodyń
Wiejskich. W świetlicach odbywają
się zebrania Rad Sołeckich oraz
zebrania z mieszkańcami. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wójta
gminy, świetlice udostępniane są
mieszkańcom sołectw do organizacji prywatnych imprez i spotkań
okolicznościowych, takich jak przy-

jęcia z okazji Pierwszej Komunii
Świętej czy chrzcin. W świetlicach
odbywają się także bardzo ciekawe
cykliczne spotkania i warsztaty dla
dzieci i dorosłych mieszkańców
gminy, z których wiele finansowanych jest ze środków funduszu
sołeckiego. Są to zajęcia i warsztaty
plastyczne, artystyczne i sportowe,
ale także edukacyjne (jak na przykład kursy języka angielskiego
i niemieckiego prowadzone przez
profesjonalnych lektorów w świetlicy w Grabowcu). Zajęcia odbywają
się także poza murami świetlic –
w tegorocznym sezonie letnim były
to m.in. pikniki i gry zespołowe na
świeżym powietrzu, jak również
wycieczki do muzeów czy parków
rozrywki w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Świetlice służą też dzieciom
z dysfunkcjami. Tak jest np. w świe-

JUBILEUSZ 45-LECIA KAPŁAŃSTWA
wania za lata pracy, oddaną służbę
Bogu i ludziom złożyła radna Karina Wroniecka. Wyrazy szacunku
i wdzięczności w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej w
Gronowie przekazała delegacja uczniów i nauczycieli z dyrektor Ewą
Fijałkowska na czele. Do jubileuszowych życzeń przyłączyli się
również: rada parafialna, koła różańcowe oraz Akcja Katolicka,
działające przy parafii Gronowo.
Nie pozostaje nam nic innego
jak życzyć jubilatowi zdrowia, aby
Ks. proboszcz Feliks Wnuk-Lipiński
mógł jak najdłużej sprawować po25 września br. w kościele p.w. sługę duszpasterską.
św. Mikołaja w Gronowie odbyła
się uroczysta Msza św. z okazji juROZSTRZYGNIĘCIE
bileuszu 45-lecia kapłaństwa ks.
KONKURSU
„PIĘKNA
Kanonika Feliksa Wnuk-LipińZAGRODA 2012”
skiego - proboszcza parafii Gronowo.
7 listopada br. w Starostwie
Na uroczystość przybyli kapłani
Powiatowym w Toruniu Staro- koledzy księdza proboszcza, któsta Toruński Mirosław Grarzy wraz z nim przed 45 laty przyjęli
czyk
dokonał wręczenia naświęcenia kapłańskie. W tej pięknej
gród laureatom konkursu
i wzruszającej chwili księdzu Felik„Piękna Zagroda 2012”.
sowi towarzyszyli licznie zgromaW poprzednim numerze
dzeni parafianie.
„Gońca”
pisaliśmy o rozstrzyW imieniu władz samorządognięciach
konkursu w naszej
wych gminy Lubicz oraz mieszkańgminie. Miło nam poinformoców sołectwa Gronowo podziękować, że także na szczeblu powiatowym nasi mieszkańcy odnieśli
sukcesy.
II miejsce w kategorii
tlicy Gronowie, która mieści się
„Działka siedliskowa” przypaw budynku wynajmowanym przez
dło Teresie i Edwardowi Wąsik
gminę od Akcji Katolickiej czy
z Brzeźna, natomiast w kategorii
w Lubiczu Górnym, w którym mło„Działka ogrodnicza” III miejdymi wychowankami opiekuje się
sce zajęli państwo Janina i HenŚrodowiskowe Ognisko Wychoryk Jaroszewscy z Grabowca.
wawcze Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Częstymi użytkownikami
Gratulujemy!
świetlic wiejskich są także miejscowe jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wiele uroczystości organizowanych przez strażaków
z gminy Lubicz odbywa się właśnie
w świetlicach.
Warto dodać, że w wyniku działań gminy, jak również zadań, które
poszczególne sołectwa wyznaczyły
sobie w ramach realizacji funduszu
sołeckiego, stan i infrastruktura
świetlic stale się poprawia co skłania mieszkańców do uczestnictwa
w lokalnym życiu społecznym i kulLaureaci podczas odbierania nagród
turalnym.

PRZYGOTOWANIA GMINY LUBICZ DO PRZYJĘCIA „USTAWY ŚMIECIOWEJ”
Radni gminy Lubicz uchwalili
już wszystkie uchwały dotyczące
wejścia w życie nowej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Jesteśmy w tym
względzie w czołówce gmin w województwie kujawsko - pomorskim. Jak będzie wyglądał nowy
system?
Na początku przyszłego roku
mieszkańcy otrzymają do wypełnienia deklaracje. Trzeba będzie w
nich podać, ilu mieszkańców zamieszkuje na każdej posesji. Informacje
te będą sprawdzane już na etapie
przyjmowania deklaracji. Każdy
właściciel lub zarządca posesji
oświadczy też, czy będzie zbierał
odpady w sposób selektywny.
Równolegle z drukiem deklaracji każdy otrzyma druk zapotrzebowania na pojemnik. Musimy pamiętać, że jeśli obecnie mamy podpisaną umowę z MPO, to pojemnik
stojący na naszej posesji jest własnością tej firmy i zostanie przez nią
zabrany pod koniec trwania umowy.
Pojemnik może pozostać na posesji,
jeśli MPO wygra przetarg na odbiór
odpadów komunalnych w gminie
Lubicz i jeśli jednocześnie właściciel posesji wypełni druk zapo-

trzebowania na pojemnik. Mieszkaniec ma prawo zakupić pojemnik
samodzielnie lub za symboliczną
opłatą dodatkową dzierżawić go od
wykonawcy usługi wywozowej.
Deklaracja jest dokumentem
porównywalnym do deklaracji podatkowej. Na jej podstawie każdy
właściciel posesji będzie opłacał co
miesiąc opłatę na konto gminy
wskazane w deklaracji. Jej wysokość będzie iloczynem ilości osób
zamieszkujących na posesji i kwoty
12 zł/osoby/miesiąc przy segregacji
odpadów i 16,80 zł/osoby/miesiąc
przy braku prawidłowej segregacji.
Stawki te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę
naszej gminy w zakresie wywozu
i zagospodarowania odpadów komunalnych i będą ostatecznie znane
pod koniec stycznia 2013 r.
Należy mieć na uwadze fakt, że
zarówno firma wywozowa, jak również pracownicy gminy będą sprawdzać prawidłowość segregacji odpadów w pojemnikach. Jeśli okaże
się, że nie wywiązujemy się z tego
obowiązku pomimo złożonej deklaracji, pracownicy Urzędu Gminy
wystawią decyzję o naliczeniu opłaty w takiej wysokości, jak przy

braku segregacji odpadów, a więc
o 40% wyższej.
W zamian za opłatę będą odbierane odpady na takiej zasadzie jak
do tej pory – tzn. odpady zmieszane
raz na tydzień w sołectwach o zabudowie zwartej i raz na dwa tygodnie
w sołectwach o zabudowie rozproszonej. Raz w miesiącu będą odbierane odpady posegregowane: to jest
odpady suche – czyli makulatura,
plastiki i metale oraz oddzielnie –
szkło. Dodatkowo w okresie od
kwietnia do listopada z terenów
zabudowy zwartej jednorodzinnej
i zagrodowej będą odbierane bioodpady od tych mieszkańców, którzy nie posiadają kompostowników
i złożą zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady. Do tego pojemnika można wrzucać liście, trawę,
chwasty i odpadki kuchenne. Wielkość i ilość pojemników na posesji
nie ma wpływu na wysokość opłaty.
Wykonawca odbierze od nas każdą
ilość odpadów, która będzie przygotowana w odpowiednich pojemnikach. Jeśli któregoś razu zdarzy się
tak, że spodziewamy się zwiększonej ilości odpadów w danym miesiącu, wówczas możemy pobrać
z Urzędu Gminy lub od sołtysa

dodatkowe czarne, odpowiednio
oznakowane worki na odpady zmieszane, a od firmy wywozowej – na
odpady segregowane. Tak przygotowane odpady złożone przy pojemniku na posesji w dniu odbioru, zostaną odebrane przez wykonawcę
bez żadnej dodatkowej opłaty.
Ponadto każdy mieszkaniec
w ramach opłaty ma prawo do
odwiezienia, o każdym czasie w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie
Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Lubiczu, każdego rodzaju posegregowanych (za wyjątkiem zmieszanych) odpadów komunalnych
takich, jakie segregujemy na posesjach, ale również odpadów budowlanych w ilości 1 m3 na jedną posesję zamieszkałą, na rok, odpadów
wielkogabarytowych np. starych
mebli – bez limitu, elektrośmieci –
bez limitu, opon – bez limitu, pojemników na chemikalia domowe,
pozostałości farb, lakierów – wszystko w oryginalnych opakowaniach –
również bez limitu, baterie, akumulatory – bez limitu, świetlówki,
żarówki energooszczędne – bez
limitu. Za odebranie tych odpadów

nie trzeba dodatkowo płacić.
Wszystkie te usługi przysługują każdemu mieszkańcowi gminy Lubicz
w ramach uiszczonej miesięcznej
opłaty. Odpady wielkogabarytowe
będą odbierane również 2 razy do
roku sprzed posesji.
Będą możliwe również usługi
dodatkowe za dodatkową opłatą np.
zakup dużego worka sizalowego na
odpady budowlane lub zamówienie
kontenera na te odpady wraz z jego
wywozem.
Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy posesji będzie
uiszczanie opłaty co miesiąc, bez
dodatkowego wezwania. W przypadku nie wywiązania się z tego
obowiązku, egzekucja tej opłaty
będzie odbywała się na takiej samej
zasadzie, jak egzekucja podatku od
nieruchomości. Mamy nadzieję, że
przypadki takie będą w naszej gminie sporadyczne. W zamian za tę
opłatę będziemy fachowo obsłużeni
przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu. Nie będzie się już opłacało palić śmieci, czy podrzucać do
innych śmietników, lub zakopywać
na posesji, bo i tak gmina wyegzekwuje od nas opłatę, zgodnie
z obowiązującym prawem.
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UCZNIOWIE NA POSIEDZENIU
KOMISJI OŚWIATY
Na posiedzeniu
Komisji Oświaty
(23 listopada br.)
obecne były delegacje samorządów
uczniowskich ze
wszystkich szkół
gminy Lubicz,
Uczniowie w gabinecie wójta gminy
które przedstawiły interesujące prezentacje podsu- kowi Olszewskiemu, przewodnimowujące pracę szkolnych samo- czącej Rady Gminy Lubicz Hannie
rządów.
Anzel oraz członkom Komisji
Było to ciekawe spotkanie mło- Oświaty Rady Gminy Lubicz.
dych samorządowców ze szkół z saPo spotkaniu goście zwiedzili
morządowcami gminy Lubicz, dzie- budynek Urzędu Gminy Lubicz
ci zadawały pytania dotyczące pra- i zrobili sobie pamiątkowe fotocy samorządu wójtowi gminy Mar- grafie.

KLUB SENIORA „ARKA”
Dolnym przy Klubie Seniora i liczy
obecnie 12 osób. Przewodniczącą
jest Wandą Florkiewicz, natomiast
chór działa pod okiem Andrzeja
Świtajskiego.
Członkowie Klubu chętnie włączają się w organizację wszelkiego
rodzaju imprez kulturalnych i rozrywkowych. Regularnie uczestniczą w konkursach i przeglądach
piosenki emeryckiej, w których
niejednokrotnie
zdobywali już
najwyższe wyróżnienia, a także
imprezach szkolnych i gminnych.
Próby chóru
odbywają się w
świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym.
Chór Klubu Seniora „Arka”

Rozpoczynamy cykl przedstawiający Kluby Seniora i Stowarzyszenia Kulturalne działające
w gminie Lubicz. O kolejności publikacji decyduje porządek alfabetyczny, dlatego w tym numerze
„Gońca” prezentujemy Klub Seniora „Arka”.
Zespół instrumentalno – wokalny, powstał w 2007 r. w Lubiczu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBICZU
ZAPRASZA DO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ”

Projekt realizowany będzie
Do udziału w projekcie zapraw okresie od XII 2012 do I 2014. szamy mieszkańców gminy Lubicz
w wieku 15-64 lata, którzy nie pracują. Zajęcia odbywać się będą poMIKOŁAJKOWY
południami. W projekcie udział weTURNIEJ SPORTOWY zmą 22 osoby, w tym 12 osób
w wieku 15-25 lat. Oferujemy: warW dniach 8–9 grudnia br.
sztat interpersonalny, warsztat aktyw Jabłonnej k/ Warszawy odbył
wnego poruszania się po rynku prasię "Ogólnopolski Międzycy, warsztat gospodarowania budpokoleniowy Turniej Sportowy
żetem domowym i gotowania, warLZS”.
sztat komputerowy oraz poradnicReprezentacja Województwa
two indywidualne (prawne, psychoKujawsko – Pomorskiego składalogiczne, zawodowe, terapeutyła się głównie z mieszkańców
czne). W ramach projektu 12 osób
gminy Lubicz, którzy zdobyli najskierujemy na szkolenia zawodowe
więcej medali i 1 miejsce w klaoraz 12 osób skierujemy na staże
syfikacji województw.
zawodowe do pracodawców. Dla
Zwycięska reprezentacja to:
osób na stażach opłacamy stomaKrzysztof Sokołowski, Anna Sotologa, fryzjera, kupujemy odzież
kołowska (z Młyńca Drugiego),
wizytową. Gwarantujemy zwrot koTomasz Lisewski (Złotoria), Łusztów dojazdu na zajęcia, szkolenia
kasz Rzepiński (Gronowo), Zbigi staże oraz wypłacamy stypendium
niew i Małgorzata Barcikowscy
szkoleniowe i stażowe.
(Młyniec Drugi) i Magdalena
Informacje szczegółowe:
Rentflejsz mieszkanka toruńskietel. 56 67 82 307, 56 621 21 00,
go Kaszczorka.
e-mail: gopslubicz@home.pl

UCZNIOWIE Z GRĘBOCINA
MISTRZAMI GRY W WARCABY
8 listopada br. w SP Nr 1 w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Torunia Szkół Podstawowych
w Wa rca b y Kla s y czn e
„Copernicus 2012”.
Gminę Lubicz reprezentowali
uczniowie z Grębocina pod okiem
nauczycielki Marioli Marcinkowskiej. Drużyna w składzie: Kinga
Widła, Brajan Drozdowski i Kamil

Widliński, pokonała wszystkie drużyny zdobywając maksymalną liczbę punktów. Indywidualnie najwyższą liczbę punktów w kategorii
chłopców zdobyli K. Widliński i B.
Drozdowski. O kolejności miejsc
zadecydowało losowanie (wygrał
B. Drozdowski). W śród dziewcząt
najlepsza była Kinga Widła.
Gratulujemy!

POKOLENIE „50+” UCZY SIĘ KORZYSTAĆ Z INTERNETU
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji, realizuje ogólnopolski program POLSKA CYFROWA RÓWNYCH
SZANS.
Inicjatywa ma na celu zachęcenie pokolenia „50+” do nauki korzystania z Internetu. W listopadzie br.,
18 osób rozpoczęło bezpłatne szkolenie odbywające się w Centrum
Kształcenia „Wioska Internetowa”
w Lubiczu Dolnym.
„Zajęcia są bardzo ciekawe, pomimo trudności dajemy sobie radę.
Uczymy się zupełnie od podstaw, ale
za każdym razem idzie nam coraz
lepiej. Atmosfera na spotkaniach
W trakcie zajęć komputerowych
jest bardzo fajna. Uważam, że na
naukę nigdy nie jest za późno”. – z uczestniczek kursu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (56) 674 40 17
komentuje pani Danuta, jedna

PRZEPIS NA
MAKOWIEC
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEPIS NA DWA
DUŻE MAKOWCE

Masa makowa:
- 1 kg maku
- 500 g cukru
- 150 g masła
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 łyżeczka cynamonu
- 100 g miodu
- aromat migdałowy
- 2 jajka
- bakalie wg uznania – orzechy,
migdały, rodzynki, skórka pomarańczowa
Ciasto drożdżowe:
- 250 ml mleka
- 30 g świeżych drożdży
- 160 g cukru
- 300 g masła
- 3 jajka
- szczypta soli
- 1 kg mąki
Przygotowanie maku:
Mak opłukać, zalać wodą i zostawić na noc do namoknięcia,
następnego dnia odcedzić,
zmielić 3 razy. Oddzielić
białka od żółtek, białka ubić na
sztywną pianę. Połączyć
wszystkie składniki na masę
makową, na końcu ubitą pianę.
Przygotowanie ciasta drożdżowego:
Przygotować zaczyn drożdżowy: w letnim mleku rozprowadzić drożdże wraz z 20 g cukru
i łyżką mąki, pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
Przygotowanie ciasta:
roztopić masło, jaja połączyć
z cukrem, dodać zaczyn, następnie resztę składników, na
końcu letnie roztopione masło,
wyrobić ciasto, odstawić do
wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto przełożyć na
oprószoną mąką stolnicę, podzielić na 2 kawałki, rozwałkować i każdy pokryć masą
makową, zawinąć w roladę.
Piec ok. 40 min w temp. 170oC.
Ostudzone ciasto udekorować
lukrem.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„AKTYWNI I ZINTEGROWANI
W GMINIE LUBICZ”
13 listopada br. podsumowano i społecznej. Programem Aktywnoprojekt „Aktywni i zintegrowani ści Lokalnej objęto 8 osób.
w gminie Lubicz”, realizowany
Do 4 rodzin skierowano asystenw 2012r. w ramach Priorytetu VII tów rodzinnych, którzy przez 4 miePromocja integracji społecznej siące wspierali je w pokonywaniu
Działanie 7.1 Rozwój i upowsze- trudności życiowych.
chnianie aktywnej integracji
Pomoc z zakresu poradnictwa
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo- prawnego i wspierającego uzyskały
wszechnianie aktywnej integracji 3 osoby. 1 osobę skierowano na
przez ośrodki pomocy społecznej. uzupełnienie wykształcenia.
Do projektu przystąpiło 50 osób,
Ponadto uczestnicy brali udział
w tym 32 kobiety. Projekt ukoń- w wyjeździe integracyjno-turystyczyło 46 osób. Kontraktami socjal- cznym do Karbówka.
nymi objęto 38 osób, w tym 30 osób
Celem projektu było przeciwzostało skierowanych do Klubu In- działanie marginalizacji i zjawisku
tegracji Społecznej w ramach któ- wykluczenia społecznego wśród
rego zrealizowano: warsztaty do- mieszkańców gminy Lubicz.
radztwa zawodowego, warsztaty
W trakcie realizacji projektu 5
z zakresu kompetencji życiowych, osób uzyskało zatrudnienie i nadal
indywidualne poradnictwo zawodo- kontynuuje podjętą pracę.
we i prawne.
Rekrutację na kolejną edycję
W ramach działań KIS, 3 osoby rozpoczynamy w lutym 2013r.
zrealizowały szkolenia zawodowe.
4 osoby odbyły 3miesięczny staż
z a w o d o w y. D o
Centrum Integracji
Społecznej skierowano 8 osób, które
realizowały pełną
ścieżkę reintegracji zawodowej
Tegoroczni uczestnicy programu

VI MISTRZOSTWA LUBICZA
W FUTSALU
W dniach 17.11. i 1.12. br.
w hali sportowej Zespołu Szkół nr
1 w Lubiczu Górnym odbyły się
„VI Mistrzostwa Lubicza w Futsalu o Puchar Wójta Gminy Lubicz.
Organizatorem imprezy był wójt
gminy Lubicz. Drużyny, które wywalczyły medalowe miejsca otrzymały z rąk wójta Marka Olszewskiego statuetki, a wszyscy uczestnicy turnieju pamiątkowe koszulki. Na finałowe mecze przybyli również zaproszeni goście: dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Joanna Ardanowska oraz radny Rady Gminy Lubicz Juliusz
Przybylski. Warto podkreślić, że pomimo gorących sportowych emocji
zarówno na boisku jak i na trybunach panowała bardzo kulturalna
atmosfera, a całość rozgrywek odbyła się w duchu fair play. Klasyfikacja końcowa turnieju.
Kategoria wiekowa 15-17 lat.

I miejsce - „FC TRUSKAWA”
II miejsce - „TAF TORUŃ”
III miejsce - „MŁODZI GNIEWNI”
Kategoria wiekowa od 18 lat.
I miejsce - „SOKOŁY”
II miejsce - „LUBICZ DOLNY”
III miejsce - „NIEZNISZCZALNI”
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Michał Nowicki
Nakład:
4000 egzeplarzy
Skład i druk:

Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny

tel./ fax: 56 654 30 09
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl
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ZMIANY W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ OD 2013 r.
Od stycznia 2013 r. linie autobusowe obsługiwane dotychczas
przez prywatnego przewoźnika
„Mobilis” przejmuje MZK na
mocy porozumienia zawartego
pomiędzy Wójtem Gminy Lubicz
a Prezydentem Miasta Torunia.
Do Lubicza i Krobi zamiast
autobusu nr 101 będzie kursował
autobus linii 35, natomiast do Gronowa przez Grębocin, Kolonię
Papowską i Rogówko autobusy linii
21 i 37.
Linia do Złotorii nadal będzie
obsługiwana przez autobus nr 23.
Opłaty za przejazdy wynikają
z uchwały Rady Miasta Torunia
i będą się kształtowały następująco:

bilet jednorazowy jednostrefowy –
2,80 zł., dwustrefowy – 5,60 zł, bilet
miesięczny imienny na jedną linię
miejsko-podmiejską – 83,00 zł, bilet
miesięczny imienny na jedną linię
miejsko-podmiejską i wszystkie
linie miejskie - 122,40 zł, ceny biletów ulgowych wynoszą 50 % cen
biletów normalnych.
Katalog uprawnień do ulgowych przejazdów określony został
uchwałą Rady Miasta Torunia Nr
431/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie zasad korzystania ze
środków lokalnego publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na
terenie miasta Torunia oraz na

terenie innych gmin na mocy
zawartych z nimi porozumień międzygminnych, w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów oraz sposobu ustalania
opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów
o przewozie zwierząt i rzeczy oraz
spowodowania zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportowego
bez uzasadnionej przyczyny (w załączniku).
Bilety miesięczne będzie można
kupować w punktach sprzedaży biletów wyznaczonych przez Operatora (MZK). Najbliższy punkt znaj-
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duje się na pętli przy ul. Dziewulskiego (w obrębie sklepu Biedronka).
Pozostałych mieszkańców gminy Lubicz w zakresie komunikacji
zbiorowej na trasach:
104 do Grabowca, 105 - Złotoria,
Nowa Wieś, Lubicz do Torunia i 106
- Lubicz, Krobia, Mierzynek, Młyniec, Brzezinko, Rogówko, Jedwabno, Toruń będzie obsługiwał przewoźnik wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego.
Opłaty za przejazdy będą wynosiły:
bilet jednorazowy jednostrefowy –
2,70 zł, dwustrefowy – 4,50 zł, bilet
miesięczny imienny jednostrefowy

– 54,00 zł, dwustrefowy – 90,00 zł.
Zakup biletów jednorazowych
oraz miesięcznych będzie odbywał
się zawsze u kierowcy.
Aby nie zakłócać rozkładu jazdy
bilety miesięczne należy nabywać
na przystankach początkowych lub
końcowych.
Uprawnienia do ulgowych przejazdów, zostały uchwalone przez
Radę Gminy Lubicz uchwałą
Nr XII/122/2011 z dnia 29 lipca
2011 r., wynikają też z ustawy
o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z
2002 r. Nr 175, 1440-ze zm.).
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Wszystkie rozkłady oraz tabela z przysługującymi pasażerom ulgami dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubicz (www.lubicz.pl), w zakładce „Informator Podręczny”

